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Persbericht 
 
Autodeeldienst SHARE NOW start met 
voordeelabonnement 
Pashouders besparen tot 50 procent op ritten met deelauto‘s 
 
Amsterdam, 19 mei 2020 – SHARE NOW, de autodeeldienst in Amsterdam met 
volledig elektrische smart fortwo‘s, introduceert een maandelijks kortingsmodel: de 
SHARE NOW Pass. Met de digitale pas kunnen bestaande en nieuwe gebruikers van 
de deelauto’s bij elke rit tot 50 procent op de minuutprijs besparen. Het aanbod is 
vooral interessant voor mensen die in Amsterdam regelmatig afhankelijk zijn van een 
deelauto. 
 
De SHARE NOW Pass is vanaf vandaag beschikbaar en te gebruiken in 
het Amsterdamse werkgebied. Er zijn twee verschillende soorten passen verkrijgbaar. 
De Pass25 biedt 25 procent korting en is verkrijgbaar voor 19,99 euro per maand. 
Deze pas is interessant voor gebruikers die circa 6 uur per maand of meer een 
deelauto gebruiken. De Pass50 biedt 50 procent korting en kost 89,99 euro per 
maand. Deze pas is geschikt voor gebruikers die nog vaker een deelauto pakken (circa 
12 uur per maand of meer). Klanten kunnen de pas eenvoudig via de website 
aanschaffen, online beheren en maandelijks opzeggen. 
 
Veilig en flexibel vervoersmiddel 
"Juist in deze turbulente tijden is het voor veel mensen belangrijk om toegang te 
hebben tot een veilig en flexibel vervoersmiddel. Met de nieuwe SHARE NOW Pass 
bieden we een prijsvoordeel aan klanten die regelmatig gebruik maken van een van 
onze auto's en bedanken we hen voor hun loyaliteit", vertelt Olivier Reppert, CEO van 
SHARE NOW. 
 
CARE NOW voor vitale beroepen 
In deze tijden zijn er veel Amsterdammers met vitale beroepen die een auto nodig 
hebben om naar hun werk te reizen. Daarom heeft SHARE NOW ook voor hen enkele 
voordelen via het CARE NOW-initiatief. Men kan zich aanmelden voor een korting en 
het is mogelijk om een auto voor een langere periode (30 dagen) te huren. Meer 
informatie over CARE NOW is via deze link te vinden. 
  
Coronamaatregelen 
Momenteel telt de autodeeldienst 82.000 gebruikers in Amsterdam. De veiligheid van 
al deze gebruikers en van de medewerkers van SHARE NOW is de hoogste prioriteit. 
Er zijn uiteraard voorzorgsmaatregelen genomen met betrekking tot de hygiëne van 
alle auto’s. Er vindt een grondige desinfectie van de auto’s plaats bovenop de 
standaard reiniging, met extra aandacht voor het stuurwiel en de versnellingspook. De 
reiniging en desinfectie wordt uitgevoerd door een speciaal daartoe aangewezen 
dienstverlener. SHARE NOW adviseert gebruikers bovendien om voor en na gebruik 
van de auto’s de handen te wassen en om het gezicht niet aan te raken tijdens het 
gebruik. 
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BERICHT VOOR DE REDACTIE 
 
Over SHARE NOW 
Altijd en overal een auto huren - dat is SHARE NOW. Als marktleider en pionier op het gebied 
van free-floating autodelen heeft SHARE NOW meer dan drie miljoen Europese gebruikers en is 
het bedrijf vertegenwoordigd in 16 grote steden met circa 14.000 voertuigen, waarvan meer dan 
3.500 elektrisch worden aangedreven. Alle stappen, van de registratie tot en met het huurproces, 
worden digitaal uitgevoerd via een smartphone-app. SHARE NOW biedt een duurzame 
oplossing voor stedelijke mobiliteit en draagt, als onderdeel van een reeks mobiliteitsopties, 
aanzienlijk bij aan het verminderen van verkeersopstoppingen in steden: elk SHARE NOW-
voertuig vervangt vier tot zes privéauto's in het stadsverkeer en wordt tot zes keer vaker gebruikt. 
SHARE NOW biedt in vier Europese steden een 100 procent elektrische vloot aan en in zeven 
steden een gedeeltelijk elektrische vloot. Momenteel is SHARE NOW aanwezig in Europa met 
auto’s van BMW, Mercedes-Benz, MINI en smart en blijft het zijn marktleiderschap op het gebied 
van free-floating autodelen uitbreiden. SHARE NOW is een van de vijf mobiliteitsdiensten die 
vallen onder de in 2019 opgerichte joint venture van BMW Group en Daimler AG. Het 
hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in de Duitse hoofdstad Berlijn. 
 
 
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 
 
Klik hier voor meer beeldmateriaal van SHARE NOW. 
 
Kathrin Amthor, SHARE NOW 
Telefoon: +49 152 9000 6680 
Email: press@share-now.com 
 
Kirsten Spoelstra en Vivianne Eckl, LEWIS 
Telefoon: +31 20 220 0220 
E-mail: sharenow@teamlewis.com 
 
LEWIS 
Joan Muyskenweg 22 
1096 CJ Amsterdam 
Web: www.teamlewis.nl  
Twitter: www.twitter.com/teamlewis_nl 


